
 

 

Academie Ekeren: proeflessen van 8 tot 26 juni 2020. 
 
Wil je graag een proefles? Dat kan, ook in tijden van corona! Stuur een mail naar de leraar van het vak van 
jouw keuze, dan kunnen jullie online kennismaken. De leraar kan je alles over het instrument of vak en over 
een opleiding aan onze academie vertellen. 
 
Zet niet meer of niet minder dan “proefles Academie Ekeren” in het onderwerp van je mail. Dat maakt het 
makkelijker voor onze leraars om de aanvragen te behandelen. 
 
Normaal gezien ontvang je snel een uitnodiging voor een online-kennismakingsgesprek. Als er heel veel 
interesse is kan een antwoord wel wat langer uitblijven. Om te voorkomen dat de vraag groter wordt dan het 
aanbod vragen we om maximaal 3 verschillende vakken te kiezen. 
Veel plezier met je eerste online-les muziek, woord of beeld! 
 
 

Vak Afdeling/optie Leslocatie leraar 

beeldatelier Beeld Mariaburg beatrijs.cuyt@so.antwerpen.be  

beeldatelier Beeld Mariaburg lieve.dirkx@so.antwerpen.be  

beeldatelier Beeld Luchtbal minske.vanwijk@so.antwerpen.be  

Historische uitvoeringspraktijk Muziek, alle opties Centrum patrick.denecker@so.antwerpen.be 

koordirectie Muziek, alle opties Centrum pascale.vanos@so.antwerpen.be  

orkestdirectie Muziek, alle opties Centrum pascale.vanos@so.antwerpen.be  

muziekinitiatie Muziek, alle opties Centrum sandra.vivescaudeli@so.antwerpen.be  

muziekinitiatie Muziek, alle opties Schoonbroek jef.desmet@so.antwerpen.be  

muziekgeschiedenis Muziek, alle opties Centrum danielle.dergent@so.antwerpen.be  

muziekproductie Muziek, alle opties Mariaburg anthony.claeys@so.antwerpen.be  

muziekproductie Muziek, alle opties Mariaburg david.robbrecht@so.antwerpen.be 

songwriting Muziek, alle opties Mariaburg katrien.dewinter@so.antwerpen.be  

songwriting Muziek, alle opties Mariaburg jeroen.tilkin@so.antwerpen.be 

basgitaar Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg roeland.vannoten@so.antwerpen.be  

elektrische gitaar Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg anthony.claeys@so.antwerpen.be  

elektrische gitaar Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg david.robbrecht@so.antwerpen.be  

piano Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg heleen.andriessen@so.antwerpen.be  

piano Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg laurens.dierickx@so.antwerpen.be  

saxofoon Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg livia.michiels@so.antwerpen.be  

slagwerk; drums Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg wouter.schillebeeckx@so.antwerpen.be  

zang Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg katrien.dewinter@so.antwerpen.be  

zang Muziek, jazz-pop-rock Mariaburg jeroen.tilkin@so.antwerpen.be  

accordeon Muziek, klassiek Centrum seppe.marien@so.antwerpen.be  

altviool Muziek, klassiek Centrum katrin.smedts@so.antwerpen.be  

altviool Muziek, klassiek Centrum lotte.stuyck@so.antwerpen.be  

cello Muziek, klassiek Centrum sam.faes@so.antwerpen.be  

cello Muziek, klassiek Centrum katelijn.vankerckhoven@so.antwerpen.be  

compositie Muziek, klassiek Centrum peter.vanreeth@so.antwerpen.be  
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contrabas Muziek, klassiek Centrum lode.leire@so.antwerpen.be  

dwarsfluit Muziek, klassiek Centrum adriana.racolta@so.antwerpen.be  

dwarsfluit Muziek, klassiek Berendrecht dirk.vanginderen@so.antwerpen.be  

fagot Muziek, klassiek Centrum deian.toptchiev@so.antwerpen.be  

gitaar Muziek, klassiek Centrum onan.vandeweyer@so.antwerpen.be  

gitaar Muziek, klassiek Berendrecht toon.verdonck@so.antwerpen.be  

gitaar Muziek, klassiek Centrum michel.verkempinck@so.antwerpen.be  

harp Muziek, klassiek Centrum isabelle.matthyssens@so.antwerpen.be  

hobo; Engelse hoorn Muziek, klassiek Centrum vera.boelen@so.antwerpen.be  

klarinet; basklarinet Muziek, klassiek Centrum wim.voet@so.antwerpen.be  

klarinet; basklarinet Muziek, klassiek Berendrecht wim.voet@so.antwerpen.be  

Klavierklas (piano/klavecimbel/orgel/…) Muziek, alle opties Centrum ben.vannespen@so.antwerpen.be 

klavierlabo Muziek, klassiek Centrum michael.denis@so.antwerpen.be  

muzieklabo Muziek, klassiek Centrum danielle.dergent@so.antwerpen.be  

muzieklabo Muziek, klassiek Centrum yvonne.roggeband@so.antwerpen.be  

piano Muziek, klassiek Berendrecht nancy.depooter@so.antwerpen.be  

piano Muziek, klassiek Centrum dorien.floren@so.antwerpen.be  

piano Muziek, klassiek Mariaburg sigrid.geerts@so.antwerpen.be  

piano Muziek, klassiek Centrum suzanne.nijs@so.antwerpen.be  

piano Muziek, klassiek Centrum peter.vanriet@so.antwerpen.be  

piano Muziek, klassiek Donk martine.verbert@so.antwerpen.be  

piano Muziek, klassiek Centrum griet.wuyts@so.antwerpen.be  

saxofoon Muziek, klassiek Berendrecht wim.voet@so.antwerpen.be  

Saxofoon Muziek, klassiek Centrum wim.voet@so.antwerpen.be  

slagwerk; drums Muziek, klassiek Mariaburg peter.everaerts@so.antwerpen.be  

trombone Muziek, klassiek Centrum wim.becu@so.antwerpen.be  

trompet Muziek, klassiek Centrum sven.ysewyn@so.antwerpen.be  

trompet Muziek, klassiek Berendrecht sven.ysewyn@so.antwerpen.be  

viool Muziek, klassiek Berendrecht maartje.geris@so.antwerpen.be  

viool Muziek, klassiek Centrum edith.haesendonckx@so.antwerpen.be  

zang Muziek, klassiek Centrum ann.baert@so.antwerpen.be  

blokfluit Klassiek/ oude muziek Centrum patrick.denecker@so.antwerpen.be  

blokfluit Klassiek/ oude muziek Centrum aline.hopchet@so.antwerpen.be  

gamba Klassiek/ oude muziek Centrum richard.sutcliffe@so.antwerpen.be  

historische dubbelrieten Klassiek/ oude muziek Centrum aline.hopchet@so.antwerpen.be  

klavecimbel Klassiek/ oude muziek Centrum ben.vannespen@so.antwerpen.be  

orgel Klassiek/ oude muziek Centrum ben.vannespen@so.antwerpen.be  

sackbut Klassiek/ oude muziek Centrum wim.becu@so.antwerpen.be  

zang Klassiek/ oude muziek Centrum edwige.cardoen@so.antwerpen.be  

schrijven Woord Centrum thomas.abelshausen@so.antwerpen.be  

schrijven Woord Centrum runa.demoudt@so.antwerpen.be  
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Storytelling Woord Centrum katty.wtterwulghe@so.antwerpen.be  

Theater Woord Centrum jasmijn.bulcke@so.antwerpen.be  

Theater Woord Centrum soetkin.verwilt@so.antwerpen.be  

Woordatelier Woord Berendrecht jasmijn.bulcke@so.antwerpen.be  

muziekatelier Jongeren Berendrecht pascale.vanos@so.antwerpen.be  

Muziekatelier jazz-pop-rock Jongeren 12+ / volw. Mariaburg benjamin.hermans@so.antwerpen.be  

Muziekatelier jazz-pop-rock Jongeren 12+ / volw. Mariaburg jeroen.tilkin@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Jongeren Centrum pascale.vanos@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Jongeren Centrum els.belien@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Jongeren Centrum kris.dejean@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Jongeren Centrum yvonne.roggeband@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Jongeren Donk peter.laureyssens@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Jongeren Schoonbroek jef.desmet@so.antwerpen.be 

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Volwassenen Centrum lisianne.madou@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Volwassenen Centrum yvonne.roggeband@so.antwerpen.be  

Muziekatelier klassiek/ oude muziek Volwassenen Centrum benjamin.hermans@so.antwerpen.be 
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